
ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2015 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia  20.05.2015r. 

 

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. oceny wykorzystania środków publicznych 
przekazanych organizacjom pozarządowym w 2015 roku 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 17 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych 
innych ustaw 

 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Powołuję Zespół Kontrolny ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom 
pozarządowym w 2015 roku w składzie: 

1. Jarosław Laska – Skarbnik Miasta 

2. Oliwia Szlagowska – Koordynator ds. współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami 
pozarządowymi 

 

§2 

1. Zespół przeprowadza kontrolę wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom 
pozarządowym w 2015 roku zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. 

2. Zespół dokonuje kontroli w oparciu o „Kartę zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej 
organizacji pozarządowej”, która stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§3 

1. Wyniki kontroli Zespół Kontrolny przedstawi Burmistrzowi Miasta. 

2. Burmistrz podejmuje decyzję o zatwierdzeniu wyników kontroli.   

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Michał Majewski 

 

          Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.71.2015  

Kościerzyna dn………….. 

 

Karta zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. 

organizacji pozarządowej 

Lp. Treść Opis 

1 Dotowany  

2 Umowa  

3 Udział własny wnioskodawcy  

4 Minimalny % udział własny wnioskodawcy  

5 Dotacja przyznana  

6 Dotacja wykorzystana  

7 Umowny termin rozliczenia  

8 Termin rozliczenia przez dotowanego  

9 Dotacja przypadająca do zwrotu  

10 Uwagi  

 

 

Podpisy Zespołu Kontrolnego 

1. 

2. 

 

 

Zatwierdzam:     Data: 

            


